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سازمان انقالبی افغانستان

٢٠١١جون ٢٢

، گامی بھ جلو      »ادامھ دھندگان«

ھای گروه انقالبی خلق«عاب از انش١٩٧٩بھ رھبری رفیق مجید کھ در ) ساما(سازمان آزادیبخش مردم افغانستان 

انقالبی کشور ما بود کھ در جریان تجاوز سوسیال امپریالیزم بھ ھایبھ وجود آمد، یکی از سازمان» افغانستان

مجید و (نبرد مسلحانھ را تا آخر ادامھ داد و انقالبیون بسیاری بھ شمول رھبرانش ساما. مبارزۀ مسلحانھ پھلو زد

نبردی کھ با ماھیت ضد استعماری و خروش . رد بھ تاریخ جانباختگان میھن سپردرا در آزمون این نب) رھبر

اش بندان مزدور جھادیچنگال استعماری امپریالیزم امریکا با قالده١٩٨٢آسای مردم آغاز شد و بعد از توفان

انقالبی جز آرام آرام رھبری جنگ را غصب کرد و دیگر چون روز روشن معلوم شد کھ اھدای خون کمونیستھای 

تالش برای بھ قدرت رساندن رھبران مزدور و خونریز جھادی چیز دیگری نیست، چنانچھ در حمالت پیاپی 

ای ی جان باختند بلکھ عدهئنھ تنھا تعدادی از رزمندگان سامانیروھای سیاه اخوانی با امکانات وسیع امپریالیستھا، 

خون . ای در خدمت استعمار شوروی قرار گرفتندقالدۀ ملیشھھا جبراً بھ آویختن یئزیر فشار سنگین این رویارو

ای برای امپریالیستھا و مزدوران شان قابل تحمل باشد، ی کھ دیگر نمیتوانست چون خار خلندهئرزمندگان ساما

باران کرد و باالخره رھبری ھای شمالی، ھرات، پشاور، مزار، فراه، نیمروز و نقاط دیگر کشور را اللھسنگفرش

اشتباه سنگینی کھ سازمان . ھا و سرسختان دیگر ضد کمونیزم در چنگ گرفتندمل جنگ رھاییبخش را اخوانیکا

کمونیست انقالبی را بھ ٥٠٠ی افغانستان نیز تا آخر بر آن راه رفت و این دو سازمان در جریان نبرد، بیش از ئرھا

لھ بعد از أمسربانی بھ قدرت رسیدند، و این تسلیخگاھی قربان کردند کھ باالخره مزدوران پستی چون مجددی و

.   کامالً آفتابی بود١٩٨٢

ھا، ھا، شھادتھا، چند دستگیھا، تسلیم طلبیدرگیری ھا در برابر مزدوران اخوانی، شکست و ریخت

. ، ساما در وضعیت بھ شدت متالطمی قرار گرفت»رھبر«ھا و با آخرین ضربۀ شھادت رفیق ھا و اعدامدستگیری

تری بر خانی ضربۀ کاریبا جنایتکاران دوستمی، احمدشاه مسعودی و اسماعیل» ساما«نزدیکی گروپھایی زیر نام 

بعد از تجاوز امپریالیستھای » ساما«انارشی حاکم بر . ی وارد ساختئوجھۀ این سازمان و در مجموع جنبش شعلھ
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ھای ایجاد حزب قانونی و سرکاری با کنگرهخونخوار غربی بر ملک ما، بخشی از کادرھای این سازمان را با

طلبی سختی کشاند و با این ید دولت پوشالی بھ تسلیمئعلنی در توجیھ اشغال، دموکراسی و پلورالیزم بورژوازی و تأ

.بردنداش را بھ احیای مجدد میطلبید تا آخرین نبض نیم مردهپارۀ ساما، ناخدا یا ناخدایانی میسقوط، کشتی تکھ

ای نوشتھ این عده با پخش اعالمیھ. ای از کادرھا و فعاالن ساما تکان خورده تا راه ساما را ادامھ دھندره عدهباالخ

ای نیالوده از این ورطھ، مداراجویانھ عمل کرده بودند کھ تا حال بھ خاطر نجات عده» ساما«کادرھا و فعاالن {: اند

کنفرانس کادرھا و فعالین سازمان «ی از انحالل سازمان بھ تدویر دیگر کار را یکسره دیدند و نھایتاً برای جلوگیر

اقدام نموده و ضمن تحلیل، تجزیھ و نفی کامل انحرافات، ١٣٩٠در ھژدھم ثور ) ساما(» آزادیبخش مردم افغانستان

کباز سازمان مکرراً بر تداوم راه شھدا تا رسیدن بھ آرمان واالی شان تعھد بستند و با انسجام بھتر خود و صفوف پا

چون سدی آھنین در مقابل پلورالیزم تشکیالتی و انحالل قرار گرفتند، کنفرانس کادرھا و فعالین ساما کھ کنفرانس 

ی کھ احیاناً جھت معامالت شان بخواھند نام اننام گرفت، برای تفکیک سازمان از تسلیم طلب» احیا و تداوم ساما«

اینکھ ادامھ دھندگان کدام انحرافات . }افزایدرا بر خود می» دگانادامھ دھن«سازمان را یدک بکشند، مشخصۀ 

را تجزیھ و تحلیل کرده، از آن درس تداوم کار و پیکار گرفتھ، مطمئناً در آینده برای درسگیری عمومی » ساما«

.جنبش چپ انقالبی افغانستان در اختیار ھمگان قرار خواھند داد

دون اندیشۀ مائوتسھ-لنینیزم-سازمان پیشاھنگ و مسلح بھ ایدیولوژی مارکسیزمسازمان انقالبی افغانستان بھ عنوان 

ی جدا ساخت و ئبری سازمان رھاکھ با پیکار سخت و بی امان، چھار سال قبل صفش را با انحرافات و خیانتھای رھ

ین سازمان آزادیبخش در این مدت بر استوای راسخانۀ دفاع از مارکسیزم ایستاد، برگزاری کنفرانس کادرھا و فعال

داند، و در صورتیکھ قادر بھ غلبھ بر انحرافاتی  گردند را قدم میمون و بھ پیش می) ادامھ دھندگان(مردم افغانستان 

. کھ خود بدانھا اشاره نموده اند، مطمئناً بھ سود جنبش انقالبی کشور خواھد بود

ر شرایط کنونی راه و رسم ایدیولوژیک سازمانھای بھ چند موضوع مھم و اساسی کھ د» ادامھ دھندگان«اعالمیۀ 

پس از سقوط سوسیال «:سازد، اشاره داردچپ انقالبی را از کمونیستھای متلون و اپورتونیست مشخص می

م تجاوز دیگری؛ اینبار نھ توسط یک کشور متجاوز، بلکھ توسط چھل و٢٠٠١امپریالیزم شوروی، باز در اکتوبر 

شش کشور متجاوز با گسیل بیش از صد و پنجاه ھزار نیروی تا دندان مسلح، بھ جلوداری سردمدار ترور و تجاوز، 

امپریالیزم خون آشام امریکا، بھ ھمدستی ارتجاع بومی بھ کشور ما صورت گرفت کھ در نتیجھ میھن ما امروز در 

ھا و ھکذا بھ کاربرد ویض نامانوس ترمینولوژیبا تع... «، ».اشغال کامل امپریالیزم امریکا و متحدین آنست

ماھیت متجاوز، ارتجاعی، ویرانگر، » امپریالیزم«بھ جای » سرمایھ جھانی«و » جامعۀ جھانی«ناھنجار اصطالح 

امپریالیزم را کھ روزمره ھزاران بار تبارز آنرا جھان بھ چشم خود شاھد است، دگرگونھ ... خونریز، غارتگر و

با عمده ساختن دموکراسی در ... «، »زنند تا خود از قِبل آن بھ آب و نانی برسندبر چشم مردم میبنمایانند و خاک

بھ گنداب تسلیم طلبی ملی و » مدالگیر«و » ان جی او باز«نمای ھای منحرف چپشرایط اشغال و رقابت با گروه

بھ جای » جامعۀ جھانی«اشغالگرانۀ بھ درستی بر اشغال کشور، اصطالح» ادامھ دھندگان«. »طبقاتی در غلتیدند

امپریالیستھای خونخوار، مشخص کردن چپ منحرف و مدالگیر موضعگیری سیاسی و انقالبی خود را در برابر 

نمای ضد انقالبی مشخص ساختھ کھ نمیشود در روزگار بھ شدت مھمترین مسایل کنونی کشور و سازمانھای چپ

. ید قرار نگیردئحساس کنونی مورد تأ

را در نھاد خود حمل » ساما«در کنار اینکھ بھ نحوی یکی از انحراف ھای حاکم گذشتھ بر » ادامھ دھندگان«عالمیۀ ا

دھد تشکل جدید، بیش از قبل بھ سوی ایدیولوژی انقالبی کند، بھ نکات اساسی و مھمی اشاره دارد کھ نشان میمی
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حۀ مقاومت ضد سوسیال امپریالیزم بھ پاسخ نیاز مبرم ساما در بحبو«: ت بیان آن میالن داردأرطبقۀ کارگر و ج

پیشروترین طبقۀ رزمندۀ اجتماعی در پرتو ایدیولوژی پیشرو عصر بر مبنای ضرورت عینی جامعھ بھ وجود 

چرکین لیبرالیزم و باری در جریان مقاومت مسلحانۀ ضد تجاوز شوروی تومور خبیثۀ تسلیم طلبی دمل «، »...آمد

صف خود را از صف ساما و شھیدانش و از تاریخ و ... «، »...بر پیکر سازمان جا خوش کنندی ئایدیولوژی زدا

نقطۀ عطف دیگریست کھ در سازمان کھ بھ انحراف تسلیم طلبانھ و ... «، »...ایدیولوژی سازمان جدا کردند

.»...خودایسنتریستی مھر بطالن زده و در پرتو ایدیولوژی دورانساز عصر، بر تحقق وظایف برنامھ

وقت در نوشتھ ھایش از ایدیولوژی پیشرو عصر، پیشروترین طبقھ، ایدیولوژی سازمان ساما در گذشتھ، ھیچ

نوشت می» ...بسم هللا«اش ارگان مرکزی نشراتی» ندای آزادی«برد بلکھ بر فرق نھ تنھا نامی نمی... دورانساز و

با اینکھ . کمونیست بودن او را اتھام دشمنان دانست» ررھب«در مصاحبۀ بعد از شھادت رفیق » ساما«و سخنگوی 

اندیشۀ -لنینیزم-ھاست کھ برای مارکسیزمدر این اعالمیھ از ایدیولوژی دورانساز یاد شده و این مقولۀ کمونیست

امھ اد«شود دون بھ کار میبرند، اما در این اعالمیھ نامی از این ایدیولوژی برده نشده است کھ معلوم میمائوتسھ

عدم بیان روشن ایدیولوژیک از یکسو راه را برای . نمایندتا ھنوز ھمان سبک کار گذشتھ را تعقیب می» دھندگان

دھد کھ چنین بیان نامکملی عدم کند و از سوی دیگر نشان میبروز انواع اپوتورنیزم در سازمانھای انقالبی باز می

تشکالت انقالبی کھ . گذاردرا بھ نمایش می» امھ دھندگاناد«نظری کامل و نانظری ھمگون اعضا و کادرھای ھم

ی باشند و بتوانند طبقۀ دورانساز را رھبری ئواقعاً سالح و ابزار پرولتاریاھمان سازمانھای مارکسیستی اند، اگر 

» وحدت سیاسی، ایدیولوژیک، تشکیالتی، برنامھ و رھبری«، کادرھا و رھبری آنھا باید ءکنند، در میان اعضا

. توانند پیشاھنگ طبقۀ کارگر بھ حساب آیندی نمیئھ باشد، در غیر آن چنین سازمانھاجود داشتو

داند، و انتظار دارد تا ھرچھ زودتر چون سازماندھی جدید ساما را قدمی بھ پیش می» سازمان انقالبی افغانستان«

وان کمونیزم انقالبی مخصوصاً ی کھ میان پیرئھاشمشیر برھنھ از غالف کنونی سر برآرد و در چند دستگی

این از ضرورتھای بسیار مھم و . مائویزم، اندیشۀ مائو و آواکیانیزم جدید بھ وجود آمده، موقف خود را مشخص نماید

شود صرف با بھ کاربرد اصطالح ایدیولوژی دورانساز و طبقۀ دورانساز، خط جدی زمان ما است کھ نمی

سازمان ما کھ در تمام مسایل سیاسی، ایدیولوژیک و . ھا روشن کرددستگیایدیولوژیک خود را در میان این چند

تیوریک، خط روشنی بھ زاللی آفتاب دارد، حاضر است این بحث را از دریچۀ تمایل بھ ھمکاری و جدل رفیقانھ بھ 

پراکنده پیش ببرد، زیرا این ضرورت روزگار دشوار کنونی و از وظایف کمونیستھای انقالبیی بھ شدت متشتت و

.است

مرگ بر امپریالیزم

!در راه سوسیالیزم، بھ پیش

سازمان انقالبی افغانستان

١٣٩٠جوزای 


